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creos™ xenogain
Uma estrutura natural para 
a regeneração óssea

Já experimentou 
creos xenogain?



Experiência clínica 
com creos™ xenogain 

“Reconheci as suas propriedades de manuseamento 
e considero a sua elevada hidrofilicidade uma 
vantagem biológica em enxertos nos seios maxilares 
e na regeneração de defeitos peri-implantares.”

Dr. Werner Zechner, Áustria

“O que mais me impressionou neste produto foram as 
propriedades de manuseamento e a integração rápida.”

Dr. Pedro Santos Silva, Portugal

”creos xenogain é fácil de hidratar com solução 
salina ou fibrina rica em plaquetas e permite um bom 
manuseamento após a hidratação. É possível obter 
resultados favoráveis com uma utilização adequada.”

Dr. Jaebum Lee, EUA

“O que me impressionou neste produto foi a variedade 
de tamanhos e de formas de dosagem e o facto de todas 
terem excelentes propriedades de manuseamento.”

Dr. Bastian Wessing, Alemanha 



Flexibilidade Disponível num frasco, seringa ou vasilha para 
uma aplicação fácil e rápida.

Dois tamanhos de grânulos e vários volumes.

Segurança Métodos de processamento com controlo de qualidade 
para remover lípidos e proteínas de origem bovina.2

Biocompatível.3

Cicatrização fácil1, 3, 4, 5 sem reações alérgicas 
observadas.6

Alicerces para 
a regeneração 
óssea

O material de enxerto não sinterizado mantém 
o espaço necessário para a regeneração óssea.1

Relação Ca/P semelhante à do osso humano.2

Sistema de poros interligados.2

Concebido para 
a eficácia

O osso recentemente formado integra-se com 
creos xenogain como base para uma colocação do 
implante bem-sucedida.1

Hidrofílico para uma reidratação rápida.2

Propriedades osteocondutoras.1 

Regeneração óssea eficaz no aumento horizontal do 
rebordo, permitindo a colocação do implante.5

creos xenogain – uma vasta gama de 
materiais de enxerto ósseo de origem 
bovina para a regeneração óssea guiada.



Substituto ósseo creos xenogain

Tamanho dos grânulos 0.25 g 0.50 g 1.00 g 2.00 g

Frasco Pequeno (0.2 – 1.0 mm) N1110 N1120 N1130 N1140
Grande (1.0 – 2.0 mm) N1111 N1121 N1131 N1141

Vasilha Pequeno (0.2 – 1.0 mm) N1110-B N1120-B N1130-B N1140-B
Grande (1.0 – 2.0 mm) N1111-B N1121-B N1131-B N1141-B

Seringa Pequeno (0.2 – 1.0 mm) N1210 N1220 – –
Grande (1.0 – 2.0 mm) N1211 N1221 – –

Tabela de conversão g/cm3
0.25 g 0.50 g 1.00 g 2.00 g

Pequeno 0.55 cm3 1.00 cm3 1.90 cm3 3.80 cm3
Grande 0.70 cm3 1.30 cm3 2.70 cm3 5.50 cm3
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Para obter mais informações, visite  
nobelbiocare.com/creos

Encomendar online
Encomende a partir da nossa gama completa 
de implantes, soluções regenerativas e 
restaurações protéticas pré-fabricadas, 
24 horas por dia, através da loja online da 
Nobel Biocare.

nobelbiocare.com/store

Encomendar por telefone
Para obter mais informações 
e efetuar encomendas, 
contacte o seu representante 
da Nobel Biocare ou o apoio 
ao cliente.

nobelbiocare.com/contact
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